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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250624-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης
2022/S 091-250624
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Ταχ. κωδικός: 16341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esaea@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2109949837
Φαξ: +30 2105238967
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esamea.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.esamea.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80530000 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η Σύμβαση αφορά σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και
πιστοποίησης σε εκατόν είκοσι (120) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών,
άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια
πάθηση από 50% και άνω στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση
και πιστοποίηση» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 507

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 677.03 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Η Σύμβαση αφορά σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και
πιστοποίησης σε εκατόν είκοσι (120) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών,
άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια
πάθηση από 50% και άνω . Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση αναπηρίας από
το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) (ν.4331/2015).
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τη συμβουλευτική,
την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό
επίδομα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και η καταβολή του θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από αυτήν.
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας
δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών,
πρακτική άσκηση εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Κάθε
ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέξει ένα εκ των 2 προγραμμάτων.
Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού και συγκεκριμένα στις
ειδικότητες:
• Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
• Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Θα λειτουργήσουν οκτώ (8) τμήματα κατάρτισης. Ο αριθμός των ωφελούμενων ανά τμήμα δεν θα υπερβαίνει
τον αριθμό δεκαπέντε (15). Θα επιδιωχθεί να λειτουργήσει τουλάχιστον ένα τμήμα σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω εκδήλωσης
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χαμηλού ενδιαφέροντος από τους δυνητικά ωφελούμενους συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων, τότε θα
λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον.
Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει πέντε (5) Πακέτα Εργασίας:
ΠΕ1: «Συμβουλευτική».
ΠΕ2: «Θεωρητική Κατάρτιση»
ΠΕ3: «Πρακτική Άσκηση»
ΠΕ4: «Υποστηρικτικές ενέργειες υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης»
ΠΕ5: «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 241.677,03. (Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4346/2015(ΦΕΚ Α΄152/20-11-2015).
15/04/
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 677.03 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του
υποψηφίου οικονομικού φορέα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η
καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών
χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το
έτος διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/06/2022
Τοπική ώρα: 16:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/05/2022
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